
 Ort 2020-02-12 

  1(7) 

Regionalt cancercentrum väst  

Post: Sahlgrenska Universitetssjukhuset | 413 45 Göteborg 
Besök: Medicinaregatan 18G | Telefon: 010-441 28 23  
E-post: info@rccvast.se | www.cancercentrum.se/vast 

  
 
Minnesanteckningar  

Patient-och Närståenderådet VÄST möte 2020-01-31 

Plats: RCC Väst Skagerak 

Tid: 9.00 -16.30 

Deltagare; Mia, Nahid, Bertil, Gerd, Louise, Ingrid, Jan-Åke, Christina, Elsy, Per, Sara och 
Jessica. 
1. Bertil hälsar alla välkomna och speciellt välkomnar vi två nya patientrepresentanter. 

 
2. Information RCC Thomas;  

• Nationella cancerstrategin firar 10-årsjubileum den 3 februari i Stockholm. 
Gunilla Gunnarsson är hjärnan bakom nationella cancerstrategin. 
Världscancerdagen äger rum 4 februari.  

• På senaste möte RCC i samverkan 14 januari diskuterades bl.a. 
läkemedelsregistret och hur förskriva nya cancerläkemedel med jämlik 
förskrivning, utvärdering av gamla modeller och vad kan bli bättre.  Man talade 
om kvalitetsregistret för buksarkom och flytt till annat RCC, man fick 
information om Life science strategin av Jenny Nordborg och man diskuterade 
förstärkningen av cancervården för barn och unga. 60 miljoner satsades 2019 
och vardera RCC fick 10 miljoner till sina barncancercentrum. Varje centra ska 
skriva rapport om vad de ska arbeta med utifrån förstärkningen. I VGR finns 
centrat på SS ÖS. Vidare diskuteras MDK, multidisciplinära konferenser och vad 
RCC kan göra för att stärka dessa. Vi flikar in att vi anser att det är väldigt viktigt 
att kontaktsjuksköterskan deltar vid MDK. Man talade också om 
vårdprogramsfrågor och då speciellt lymfom, sarkom och hjärntumörer. 
Arbetet med Nationell målbild diskuterades. Dokumentet är inte klart. Man 
informerades också om planer för fortsatt satsning och förstärkning med 80 
miljoner av cancervården för barn och unga samt rehabilitering och som ska 
fördelas på vardera RCC.   
Regeringen och SKR har träffat en överenskommelse om att under 2020 fortsätta 
arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Förutsatt att 
riksdagen ställer medel till förfogande är överenskommelsen treårig och ska 
finansieras med 500 miljoner kronor per år 2020–2022.  

• Genomlysning av den medicinska onkologin, RCC har på börjat arbetet som 
bl.a. ska ta upp långsiktig kompetensförsörjning. Möte med representanter från 
PNR, Elsy, Ingrid, Gerd och Bertil planeras till 25 februari. 

• Bertil tar upp arbetsgruppen för en Trygg social försäkring, och berättar att man 
planerar träffa jurist på FK. Thomas har tagit del av första projektplanen som än 
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så länge är i sin linda.  Vi tänker oss att en nationell grupp inom NAP ska arbeta 
vidare med projektet. I så fall ska alla involverade RCC godkänna projektplanen 
när man väl kommit så långt. Thomas vill se en grundligare projektplan och 
föreslår att man ex. vis skulle kunna involvera Gunnar Eckerdahl.   

• Mia informerar om att arbetet i arbetsgruppen 1177 är avslutat iom att fliken 
Bra att veta om du blir sjuk i cancer på 1177.se är reviderad och klar. Thomas är 
tillfrågad tidigare om att stå som granskare och han tackar ja till uppdraget. Mia 
kontaktar Jan Kallenberg 1177 regionalt.  

• Ingrid frågar om hur det är tänkt med tarmcancerscreening i VGR. Enligt 
Thomas ligger frågan hos politikerna. Ett råd ska bildas och frågan ska behandlas 
där. Rekommendationen från Socialstyrelsen är att införa tarmcancerscreening. 
Socialstyrelsen rekommenderar men sen gör man inget mer utan släpper frågan 
till de olika regionerna. Det är en komplex fråga med införande eller inte.  
Regionerna har olika förutsättningar och beslutar olika. Jämlik vård blir det inte 
frågan om. 

3. Presentation nya medlemmar. Vi presenterar oss för varandra. 
 

4. Föregående minnesanteckningar. Inget att erinra. Ingrid gör ett utdrag från 
minnesanteckningarna 11 december 2019 p.6 och skickar till Roche med information om 
att vi uppmärksammat läkemedelsfrågan. 

 
5. Remisser/synpunkter/NVP, Nationella vårdprogram och RMR, regionala 

medicinska riktlinjer. Aktuella remisser som lämnats synpunkter på 15 januari är NVP 
prostata och okänd primärtumör, CUP. NVP går ut på remiss fyra gånger per år, 15 
februari, 15 april, 15 september och 15 november. På dagens möte beslutar vi att Elsy 
och Christina tillsammans tar ansvar för ett tillfälle på våren och ett på hösten. Gerd 
fortsätter med ett tillfälle vår och ett tillfälle höst. Gerd meddelar utvecklingsledare 
Malin Samuelsson. Jessica tar upp frågan angående arvode med Thomas/Anna. På möte 
med utvecklingsledare har man på RCC diskuterat huruvida programmen tar upp 
alternativ medicin/komplementär medicin eller inte. Jessica undrar om vi kan lägga till 
och även titta på detta.  Louise åtar sig att titta efter detta i programmen och att 
formulera en mening om det t.ex. inte finns med i programmet.  
Ansvarsområden vid NVP/RMR läsning;  

• Natalie och Ingrid fertilitet  
• Louise närstående, sexualitet och komplementär/alternativ medicin 
• Christina sexualitet samt varannan gång ansvarig sammanställning och 

mejla in svar NVP tillsammans med Elsy 
• Mia barnperspektivet 
• Gerd psykosocialt, min vårdplan och kssk samt ansvarig sammanställa 

och mejla in synpunkter NVP varannan gång  
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• Elsy diagnosbeskedet samt ansvarig sammanställa och mejla in svar 
avseende RMR samt varannan gång ansvarig sammanställning och 
mejla in synpunkter NVP tillsammans med Christina 

• Thomas A levnadsvanor-alkohol, rökning och tablettmissbruk 
• Ingrid/Bertil uppföljning och rehabilitering 

 
6. OPT- Organiserad prostatacancertestning Elin Ljungqvist, utvecklingsledare. Elin 

berättar och visar ett bildspel rörande pilotprojektet som ska pågå i tre år, 2020-2022. 
Elin lovar mejla bildspelet.  

Bakgrunden till projektet är att Socialstyrelsen sagt nej till ett fullskaligt 
screeningprogram för prostatacancer men har uppmanat regionerna att ta initiativ till att 
strukturera upp den oorganiserade prostatacancertestningen som pågår. 
Pilotprojektet är en förberedelse för att successivt, över ytterligare sju år, eventuellt 
införa organiserad prostatacancertestning för samtliga män mellan 50 och 74 års ålder i 
Västra Götaland. Målet är att prostatacancertestning i framtiden ska utföras på ett 
strukturerat, jämlikt och kvalitetssäkrat sätt med möjlighet till testning. Ett kansli 
kommer att sköta administrationen för projektet. Provtagningen kommer att kunna ske 
på ett antal vårdcentraler och sjukhusmottagningar som tackat ja till att medverka. 
Någon vårdcentral har kvällsöppet. Man startar med män födda 70, sedan 71 och så 72. 
Ca 12000 kommer att få erbjudande varje år och man tror att ca hälften kommer att 
nappa på erbjudandet. Ingen påminnelse kommer att skickas ut. Utvärdering kommer att 
göras och man kommer att studera hur det tas emot och hur det faller ut. Man tror att ca 
70 cancerfall kommer att hittas. Ingen kostnad kommer att tas ut vid provtagningen I 
Skåne kommer ett liknande projekt att köras, övriga regioner avvaktar.  

 
7. Rapport från NAP möte, Nationella arbetsgruppen för patientföreträdare, 19 december. 

Bertil, Ingrid och Jessica. Ansvarig för NAP möten är utvecklingsledare Annika 
Larsson RCC Uppsala Örebro. På mötet presenterade Väst våra två samarbetsförslag, En 
trygg socialförsäkring och Subventionerad tandvård/hälsa. Syd presenterade sina förslag; 
PREM, kontaktsjuksköterska och cancerrehabilitering. Väst föreslog också 
Behandlingsvalet men detta spretar åt olika håll och vi får avvakta med detta. Rådet får 
protokoll från NAP mötet. Jessica mejlar ut dessa.  
 

8. Nätverksmötet i november, Ingrid har fått bilderna från Susanna Rosenqvist och hon 
kommer att mejla ut dessa till alla som var närvarande på mötet. 

 
9. Patient- och närståenderåd vid SU, Ingrid har deltagit vid två möten på SU 

tillsammans med fyra andra patienter för att diskutera bildandet av patient/närståenderåd 
vid SU. Arbetet leds av Pers Carlsson SU som kallat Ingrid personligen. Man tänker sig 
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att sju medlemmar ska ingå i rådet som ska träffas fyra gånger per termin. Två 
medlemmar kommer ifråga från cancerområdet. Ingrid har föreslagit att man kontaktar 
Funktionsrätt i VGR som omfattas av 53 organisationer. Arbetet är än så länge ett 
uppstartsarbete för att skapa ett patient/närståenderåd. Ett telefonmöte är inplanerat 18 
februari. Ingrid återkommer med information om hur arbetet fortskrider.  
 

10. Arvodesblankett för dagarvode, Jessica. Arvodesblanketten ska ifyllas skriftligt (ej 
mejlas) och lämnas in till Jessica endera på mötet eller också skickas med vanlig post till 
Jessica. Vi har fått frankerade kuvert adresserade till Jessica. Jessica går igenom 
blanketten som måste fyllas i på alla punkter. Om den inte fylls i korrekt sänds den 
tillbaka till vederbörande för korrektion. Kvitton ska bifogas. Jessica ska undersöka om 
man kan lägga i en kryssruta för hel/halvdag. 

 
 

11. Patientföreträdare i styrgruppen för Bröstcentrum Sahlgrenska, Ingrid har fått ett 
nytt uppdrag som patientföreträdare och första mötet kommer att äga rum i mars. 
 

12. Möten med utvecklingsledare, Jessica. Vi har flera frågor som vi skulle vilja ha 
information om av utvecklingsledarna. Istället för möte kanske tiden utnyttjas bättre då 
utvecklingsledare kommer till rådet och presenterar sitt projekt som de arbetar med 
såsom ex. vis idag då Elin presenterade OPT. Till nästa möte diskuterar vi att bjuda in 
Veronica Lilja för att presentarea och ge nulägesrapport över sitt arbete med Digital Min 
Vårdplan. Övriga frågor som kommit upp är; hur är det med tillgången av 
kontaktsjuksköterskor i de olika verksamheterna och får de förutsättningar att klara av 
uppdraget, finns det patientrepresentanter i processerna och hur går det med införandet 
av Patientöversikten i de olika verksamheterna. Dessa frågor får betas av efterhand. 

 
 

13. Nationella projekt-projektmall, vägledning. Jessica visar förslag på projektmall för 
kommande nationella projekt. Förslaget är utformat av NAP. En Trygg socialförsäkring 
ses som ett pilotprojekt i NAP. Förslaget till projektplans mall ska godkännas av RCC i 
samverkan. För tydlighetens skull har vi i rådet en synpunkt och det är att man i titeln på 
förslaget ändrar från PNR till NAP. Rådet ska få förslaget utmejlat. 
 

14. Dropbox, Jessica informerar om att Dropbox kommer att ersättas av Teams. Allt i 
nuvarande Dropbox kommer att flyttas över till Teams. För att man ska kunna komma in 
i Teams krävs en mejladress som går ihop med Teams. Per, Gerd, Elsy, Christina, Bertil 
och Nahid erbjuder sig vara testpersoner. En inbjudan kommer att mejlas ut till berörda 
som ska kunna g in via webben. 
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15. Introduktion IT support, Ingrid framför önskemål om introduktion av IT support 
Markus förslagsvis 25 februari. Berörda är processledare, ordförande och sekreterare.  

16. Arbetsgrupper;  
Bra att veta om du blir sjuk i cancer – 1177, tidigare Baspärmen. Mia, Louise och 
Gerd. Mia rapporterar att arbetet med revideringen av Bra att veta om du blir sjuk i 
cancer är klart. Fliken/sidan finns att läsa på 1177.se. PNR står som skribent. Jessica 
mejlar ut länk och alla ombeds gå in och läsa och komma med eventuella synpunkter. 
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/cancer/rad-och-stod-vid-
cancer/bra-att-veta-om-du-blir-sjuk-i-cancer/ 
Angående granskare se p. Då arbetsgruppen är klara med nuvarande arbetsuppgifter 
parkeras arbetsgruppen t.v.  
Förslag nya arbetsgrupper; Ingrid 
Så vill vi ha det. Det är dags att revidera broschyren. Tydligare information om ny 
medicinsk bedömning, närhet och sexualitet, behandlingsval och förtydliga runt 
försäkring är en del av den tänkta revideringen. Ingrid, Gerd, Per och Thomas A bildar 
ny arbetsgrupp. Ingrid blir sammankallande. 
Uppföljning av enkät till politiker 2018. Elsy, Mia och Sara bildar ny arbetsgrupp med 
Elsy som sammankallande. 
Sexuell hälsa – granska webbutbildning ”Graviditet och cancer”. Nahid har sedan 
tidigare anmält intresse av att granska webbutbildningen. Jessica mejlar 
utvecklingsledare Eva L C och frågar om det fortfarande är aktuellt med representanter 
från PNR som granskar.  
Sexualitet och sexuell hälsa. Ny arbetsgrupp bildas tillsammans med Eva L C och 
Kunskapscentrum. Nahid, Christina och Louise vill delta i gruppen. Sammankallande är 
Eva. Ingrid mejlar Christer och Natalie och frågar om de är intresserade. 
Uppdragsbeskrivning för PNR Väst. Det är dags att även revidera vår 
uppdragsbeskrivning sedan 2014-02-06. Både Syd och Uppsala Örebro har nyligen 
reviderat sina uppdragsbeskrivningar. Vi får ta del av dessa via mejl från Jessica. Ny 
arbetsgrupp bildas av Bertil, Jan-Åke och Gerd med Bertil som sammankallande. 
 

17. Save the Day Cancerfonden, Ingrid informerar om datumet 17 februari kl. 14-16 och 
att mera information kommer. 
 

18. Verksamhetsberättelse, Ingrid ska skriva verksamhetsberättelse och hon vill att alla 
skickar in och rapporterar vilka uppdrag/konferenser som vi har varit på. Vill också ha 
rapporter från konferenserna. Ingrid kommer också att mejla ut och påminna. 

 
 

https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/cancer/rad-och-stod-vid-cancer/bra-att-veta-om-du-blir-sjuk-i-cancer/
https://www.1177.se/Vastra-Gotaland/sjukdomar--besvar/cancer/rad-och-stod-vid-cancer/bra-att-veta-om-du-blir-sjuk-i-cancer/
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19. Nätverksmöte Ingrid, nytt nätverksmöte tillsammans med patientföreningar ska 
planeras. Diskussion runt det tänkta ämnet Cancerrehabilitering. Vi kommer fram till att 
tillfråga Marianne Jarfeldt processägare Cancerrehabilitering, Annika Baan, chef för 
Cancerrehabilitering Sahlgrenska och Sofie Grinneback, utvecklingsledare RCC och 
ansvarig för rapporten om cancerrehabilitering. Vi tar fram datumförslag i början av maj. 
Ingrid stämmer av datumen med Jessica. 
 

20. Laget runt; Gerd, Louise och Mia rapporterar från videomöte som de deltagit i 
angående Digital Min vårdplan tillsammans med utvecklingsledare Sofie G och 
Veronica L. Christina informerar om att Proliv väst den 29 februari arrangerar en dag 
med bl.a. Ola Bratt. Hon återkommer med information. Elsy har varit på RCC:s 
föreläsning om sarkom som var väldig bra och hon ska delta på möte 4 februari på 
Sahlgrenska avseende arbetet inför den planerade ansökningen om ackreditering (CCC, 
Comprehensive cancer center). Bertil berättar om sina planer (i arbetsgruppen Trygg 
socialförsäkring) för diverse kontakter med jurister på FK. Ingrid informerar om att en 
statlig utredning En trygg socialförsäkring lämnas i dagarna.  

21. Föreläsningar RCC, lokal Skagerak kl. 10.00 (reseersättning men inget arvode)  

26 februari Epidemiologi Anna Genell, Mikael Holtenman, Claudia Adok, 19 mars 
Lungcancer Bengt Bergman (RPÄ), 21 april Bröstcancer Jenny Heiman (RPÄ), 19 maj 
FVM, millenium Anna Sandelin, 15 september ej klart, 13 oktober CUP Sofia Ekdahl, 
17 november och 15 december ej klart. 

22. Deltagande i konferenser;  
Nationella cancerstrategin 3 februari 2020, 10 års jubileum. Inger, Christina, Mia 
och Sara deltar. Sara deltar istället för Christer som fått förhinder. Ingrid är med som 
talare på 10-årsjubileet.  
Världscancerdagen 4 februari 2020. Inger, Mia, Christina och Sara deltar.  
Onkologidagarna 16-19 mars 2020 äger rum i Växjö. Elsy och Louise deltar. 
RCC – dagarna 26-27 maj äger rum på Gotland. Louise deltar. Jan-Åke har fått 
förhinder och istället deltar Per alternativt Nahid. 
Cancerdagen Almedalen 2020. Beslutas idag att stryka denna konferens pga. 
kostnaden. 

      Cancerdagen Dagens medicin 2020 
    
23. Mötesdagar 2020. Tisdag 10 mars, måndag 27 april, onsdag 3 juni, tisdag 1       

september, fredag 9 oktober, torsdag 12 november och onsdag 16 december.  
 

24. Parkerade frågor; Utformning av kallelsen är fortsatt parkerad. Vi diskuterar idag 
ytterligare en arbetsgrupp avseende Behandlingsval. Ett alternativ är att vi gör någon 
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form av enklare informationsblad. Ett annat är att varje diagnos har ett eget 
informationsblad och iså fall att vi lämnar frågan ifrån oss. Vi i rådet bör dock ha frågan 
i åtanke när vi läser och lämnar synpunkter på NVP. Vi parkerar frågan så länge. 
 

25. Förslag Inbjudningar och intressanta föreläsare 
• Martin Bergö, professor i molekylär medicin, Karolinska Institutet (föreläsning om 

bl.a. kosttillskott) 
• Karin Gustavsson ssk, onkologen Sahlgrenska 
• Anna Genell RCC 
• Maria Olsson, Uppföljningsmottagningen Sahlgrenska, ungas upplevelse 

25. Övriga frågor; Nya medlemmar i rådet ska inbjudas till Facebook gruppen.  
 

27. Ordförande tackar och avslutar mötet 

 

Nästa möte 10 mars 2020 kl.8.30–16.30, fika 8.30–9.00.  Lokal Skagerak RCC Väst. 

Vid datorn Gerd de Neergaard 2020-02-11 
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